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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u graag over enkele actuele ontwikkelingen in het kader 

van de uitvoering van het afvalbeleidsplan, zoals de heffingsmethodiek 2022, de hernieuwde 

samenwerking met Opnieuw & Co en stand van zaken rondom de invoering van de Ja/Ja sticker of ook 

wel opt-insysteem. 

 

KERNBOODSCHAP 

De uitrol van het afvalbeleidsplan in Albrandswaard en de voorbereidingen voor de invoering van het 

variabel tarief verlopen voorspoedig en volgens planning. 

 

TOELICHTING 

Uitrol afvalpassen 

Tussen 17 juni en 19 juni 2021 heeft de NV BAR-Afvalbeheer nieuwe afvalpassen afgegeven aan alle 

woningen in de gemeente Albrandswaard met een WOZ-toekenning. Het bezorgen van de passen heeft 

de gemeente uit laten voeren door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, in het kader van 

‘social return’.  

 

Inmiddels hebben de ondergrondse containers voor PMD+restafval toegangssystemen. Hierdoor 

kunnen inwoners die gebruik maken van de ondergrondse container hun PMD+restafval alleen nog 

aanbieden met hun nieuwe afvalpas. Dit houdt afvaltoerisme tegen in de gemeente, voorkomt dat 

bedrijven hun afval illegaal aanbieden in de ondergrondse container voor PMD+restafval en is de basis 

gereed voor invoering van het variabele tarief dat op 1 januari 2022 ingaat. De nieuwe afvalpas is tevens 

te gebruiken op het afvalaanbiedstation. Alle andere en oudere passen zijn niet meer te gebruiken op 

de ondergrondse containers en het afvalaanbiedstation. 

 

Binnen de gemeente Albrandswaard bevinden zich 308 ondergrondse containers voor PMD+restafval 

verdeeld over 5 clusters. Elke afvalpas werkt op alle afgesloten containers in de eigen wijk. Het 

merendeel zijn bestaande containers die geschikt zijn gemaakt voor het variabele tarief; sommige 

oudere ondergrondse containers vragen nog om aanvullende aanpassingen omdat deze ondergrondse 

containers hier aanvankelijk niet geschikt voor waren. Deze aanpassingen vinden de komende 



maanden plaats wat geen effect heeft op de werking van de ondergrondse container en de inwoner 

merkt hier in principe niets van. 

 
Zienswijze ondergrondse containers en GFT-cocons  

Voor het plaatsen van 4 ondergrondse containers op nieuwe locaties (in het kader van de optimalisatie 

van de inzamelvoorzieningen) wordt momenteel een ontwerp-plaatsingsplan geschreven. Zo’n 

plaatsingsplan bestaat uit een plattegrond en beschrijving van de nieuwe locaties. Voor alle nieuwe 

locaties hanteren we altijd een informeel inspraaktraject van twee weken en een formele zienswijze van 

zes weken zodat bewoners ruim de gelegenheid krijgen om hierop te reageren. 

 

De zienswijzeprocedure werkt als volgt: Het ontwerp-plaatsingsplan van de ondergrondse containers 

wordt na het informele inspraaktraject in het college behandeld. Het ontwerp-plaatsingsplan wordt ter 

inzage gelegd waarbij er een aantal kopieën bij de receptie van het gemeentehuis worden gelegd. Nadat 

de zes weken van terinzagelegging zijn verstreken, worden de zienswijzen beoordeeld en indien nodig 

en mogelijk worden aanpassingen gedaan. Naar verwachting zal het plaatsingsplan begin november 

definitief worden vastgesteld door het college, zodat de ondergrondse containers voor de invoering van 

het variabele tarief geplaatst zijn. 

 

Momenteel ligt al een locatieplan met 7 nieuwe locaties voor het plaatsen van GFT-cocons ter inzage. 

In september zal dit plaatsingsplan definitief vastgesteld worden door het college. 

 
Toegangssystemen GFT-cocons en ondergrondse containers voor oud papier/karton 

De verwachting is dat inwoners vanaf oktober toegang krijgen tot GFT-cocons middels hun afvalpas. 

Eind december geldt dit ook voor de ondergrondse containers oud papier/karton. Het risico is namelijk 

aanwezig dat – nu er een toegangssysteem op de ondergrondse containers voor PMD+rest zit – 

restafval in de GFT-cocons en ondergrondse containers voor oud papier/karton terecht komt. Daarnaast 

voorkomt het dat bedrijfsafval in deze containers gestort wordt. De toegang tot deze containers is voor 

de bewoners gratis en wordt niet meegerekend in het variabel tarief. 

 

Heffingsmethodiek afvalstoffenheffing 

Het college heeft een besluit genomen over de wijze van inning van de afvalstoffenheffing. In 2022 

ontvangen inwoners een aanslag afvalstoffenheffing over het vaste deel 2022. In 2023 krijgen inwoners 

de aanslag voor het variabele deel over 2022 op basis van het werkelijke aantal aanbiedingen van de 

minicontainer c.q. aantal klepbewegingen in ondergrondse containers en het vaste deel  over 2023. 

Bewoners die PMD+rest goed scheiden worden zo beloond met een lagere afvalstoffenheffing dan 

inwoners die minder goed afval scheiden. Over de wijze van inning zal begin 2022 gecommuniceerd 

worden richting de inwoners. Met deze wijze van inning achteraf verwachten we dat de prikkel voor het 

gescheiden aanbieden van afval groter wordt; immers elke aanbieding van de minicontainer of 

klepbeweging bij PMD+rest kost dan geld.  

 

 

 



 
 

Werkgroep tarifering 

Er is een werkgroep samengesteld uit medewerkers van de BAR-Organisatie (teams Financiën en 

Belastingen) en de NV BAR-Afvalbeheer. Zij bereiden een voorstel tarifering voor m.b.t. het vaste en 

variabele deel van de afvalstoffenheffing. Het voorstel wordt meegenomen in de begroting die na 

zomerreces in het college behandeld wordt.  

 

Daarna doorloopt het voorstel de reguliere besluitvormingsprocedure van de begroting. Na de  

definitieve vaststelling van de tarieven door uw raad in december zal communicatie plaatsvinden over 

de hoogte van het vaste deel en het variabele deel van de afvalstoffenheffing richting inwoners. 

 

Contract met Opnieuw & Co 

In Albrandswaard wordt textiel en herbruikbare huisraad van huishoudens ingezameld door Opnieuw & 

Co om het aantal bijplaatsingen en de hoeveelheid te verbranden restafval te beperken en lokaal 

hergebruik te stimuleren. De afspraken voor de inzameling van herbruikbare huisraad zijn onlangs 

vastgelegd in een overeenkomst. De afspraken garanderen een afnamegarantie en dragen bij aan een 

verbeterde dienstverlening voor inwoners. Inwoners kunnen herbruikbare huisraad afgeven bij het 

magazijn van Opnieuw & Co en bij het afvalaanbiedstation. Herbruikbare huisraad wordt tevens op basis 

van individuele oproepen gratis opgehaald aan huis. Hiermee wordt een extra service en een 

laagdrempelige oplossing geboden aan onze inwoners om op een verantwoorde manier van 

herbruikbare huisraad af te komen. 

 

In de overeenkomst met de gemeente is ook opgenomen dat Opnieuw & Co zich inzet voor het 

scheppen van banen voor inwoners die moeilijk aan een baan kunnen komen. Het gaat daarbij om 

inwoners van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. In 2020 werkten er ruim 550 

mensen bij Opnieuw & Co. Gezamenlijk verwerkten zij dat jaar zo’n 5.800 ton goederen.  

 

Om ook kinderen bewust te maken van de voordelen van hergebruik verzorgt Opnieuw & Co een aantal 

keer per jaar lessen op de basisscholen. In een dagdeel maken de leerlingen kennis met hergebruik en 

het kringloopbedrijf. Ook hierover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en het kringloopbedrijf. 

 

Om hergebruik verder te stimuleren zoekt Opnieuw & Co actief naar samenwerking met andere partijen. 

Een van die partijen is het repair-café. Want een kapotte stofzuiger, koelkast of dvd-recorder is soms 

nog vrij simpel te herstellen en kan daarna misschien nog wel jaren mee. Op die manier kunnen ook 

steeds meer elektrische apparaten een tweede leven krijgen. 

 

Invoering Ja/Ja-sticker 

In de raadsinformatiebrief van 6 april 2021 informeerden wij u over de invoering van het opt-insysteem. 

Om de totale hoeveelheid papier te verminderen is gekozen voor opt-insysteem. Anders dan het 

bestaande opt-outsysteem – waarbij inwoners aan moeten geven dat ze geen ongeadresseerd 

reclamedrukwerk en/of huis-aan-huisbladen wensen via de bekende stickers op de brievenbus – dienen 

inwoners die graag ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen dit vanaf 1 oktober 2021 actief 

aan te geven door een Ja/Ja-sticker op te plakken. Ieder ander ontvangt géén ongeadresseerd 



reclamedrukwerk meer als ze geen sticker hebben geplakt (maar wel de inhoudelijke huis-aan-

huisbladen en politieke folders). De stickers blijven naast elkaar bestaan; de Nee/Nee-sticker schaffen 

we niet af. Voor veel inwoners verandert er dus niks. Voor de invoering van de Ja/Ja-sticker wordt in 

het derde kwartaal een voorlichtingscampagne gehouden. 
 

VERVOLG 
U wordt later dit jaar verder geïnformeerd over de tarifering 2022 en de resultaten van een in uitvoering 
zijnde sorteeranalyse. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 

    


